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BC37 vs. KMB2010 – kampnummer: 193653
Benyttelse og opstilling af spillere
Protest fra BC37 vedrørende Kastrup-Magleby Badmintonklub 2010s (KMB) benyttelse og opstilling
af spillere i holdkampen 193653 mellem BC37 og KMB 4 d. 30. januar 2016.

Protesten fra BC37
Benyttelse af Sebastian Keller Rolsted (SKR), 980718-03, opstilling af Morten B. Christensen (MBC),
880506-09 og Daniel Enggaard (DE), 990206-09.
SKR bliver indplaceret i mixeddouble i holdkamp 192433 for KMB 2 den 14. november i 3. division.
Herefter spiller SKR herresingle for KMB 3 i to kampe, hvorefter SKR bliver placeret i mixeddouble på
KMB 4 i serie 2.
MBC er anvendt forkert, idet vi mener, at det korrekte styrkeforhold var MBC i 1. herresingle og DE i
2. herresingle. Det var også sådan, der blev stillet op i forrige kamp den 6. december
Vi er bekendt med, at der ikke skal stilles op efter ranglistepoint i serie 2, men det faktum at MBC har
332 point i herresingle, mens DE har 238 point i herresingle indikerer det samme som vores
observation den 30. januar.

Svar fra KMB
Først og fremmest er flere spillere igen til rådighed efter langvarige skader, hvilket ændrer markant
på behovet for, hvorvidt enkelte spillere ønskes at spille single eller mixeddouble i holdkampene for
klubben. Da der skal bruges væsentligt flere singleherrer end mixherrer på KMB2010s fire seniorhold,
er det næsten umuligt at undgå, at der kommer forskydninger, når flere spillere til samme runde
bliver klar igen efter skader som tilfældet er.
BC37 protesterer tillige over styrkeforholdet mellem MBC og DE, og henviser bl.a. til ranglistepoints,
der er uden relevans i serie 2. Størsteparten af MBCs registrerede points er optjent i sidste sæson,
hvor KMB2010 havde færre herrer til rådighed, og at MBC stort set ikke træner i modsætning til DE.
De optjente points er tilmed heller ikke de faktiske points, men en udregning af kun fire tællende
resultater af MBC. Dette kan give en noget misvisende pointsum.

Holdturneringsudvalgets afgørelse
SKRs placering på holdet. Går man senior ranglisten igennem for herredouble og kigger på KMB1 i
første runde af ligakval, KMB2 og KMB3 første runde i slutspil, er alle de herrer der er benyttet før
Sebastian placeret over ham (eller som Elbjørn er nulspiller). Derfor er det lovligt at man benytter
ham på KMB 4.
DE og MBC. Her skal der ikke benyttes rangliste. Morten har kun spillet tre kampe i denne sæson, alle
samtidig med at Daniel har spillet. I to kampe har Morten spillet først, og i en kamp nummer to. I den
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ene af kampene vinder de begge, i den anden vinder DE og MBC taber. Så byttes der rundt på dem
og MBC vinder og DE taber. På baggrund af dette er der ikke noget der tyder på at der ikke er stillet
op efter styrke.
Seniorranglisten kun kan være en indikation for opstilling i serierne, da man opstiller efter styrke. Der
er flere ting der gør at ranglisten er langt fra retvisende når man kommer længere ned. F.eks. får man
langt færre point for at spille turneringer end holdkampe.
HU finder yderligere at Sune Larsen som KMB benytter på deres tredje hold er Greve spiller, men det
er som følge af at han ikke har skiftet klub efter at have kommet tilbage (har ikke spillet sidste
sæson).

Holdturneringsudvalgets kendelse
HU finder derfor at KMB ikke har forbrudt sig på § 18. stk. 4 holdturneringsreglementet .
HU skal dog anmode KMB om at få tilrettet Sune Larsen klubtilhørsforhold hurtigst muligt, da det
ellers vil udløse gebyr for ulovlig spiller for hver gang han i fremtiden benyttes. Gebyr for benyttelse i
denne kamp (193653) opkræves ved næste opgørelse.
Det indbetalte depositum fra BC37 tabes.

På holdturneringsudvalgets vegne
Morten Bilberg Rasmussen

